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Nordkystens fremtid. Debatoplæg om organisering

Dette notat beskriver, hvordan man kan forme en organisering, der så vidt muligt kan sikrer, at man 
opnår målsætningen om en sammenhængende og koordineret kystudvikling på nordkysten af 
Sjælland. Der udestår en række politiske beslutninger før en organisering kan besluttes, og derfor er
dette notat ikke et endeligt oplæg til beslutning, men mere en beskrivelse af nogle muligheder og 
fokuspunkter, som kan bruges i debatten. 

Organisering skal i denne sammenhæng forstås i bredeste forstand, som simplificeret kan 
indrammes af 2 forståelser af begrebet. For det første skal organiseringen sætte rammerne for et 
beslutningsdygtigt samarbejde mellem potentielt mange foreninger, kommuner og private 
erhvervsdrivende. For det andet skal organiseringen sikre, at man opnår den nødvendige bindende 
betaling til kystsikring og kystudvikling, der skal gå hånd i hånd mod en ønsket fremtid. 

En organisering vil som udgangspunkt skulle hvile på et grundlæggende hovedprincip om, at

betalingsforpligtigede skal så vidt muligt kunne påvirke beslutninger med større økonomisk 
betydning

Betalingsmodellens betydning for organisering
Spørgsmålet om hvem der skal betale er afgørende for, hvordan en kystindsats kan organiseres mest
effektivt. Nedenfor beskrives  5 modeller for organisering, som kan være 5 basismodeller, der alle 
kobler sig til en bestemt model for betalingen. Man kunne i princippet lave flere modeller, så derfor 
skal de 5 basismodeller ses som retningsgivende i debatten om betaling og organisering. 

1. Kommunerne på nordkysten finansierer anlæg og drift alene
I den første model vælger kommunerne at finansiere kystbeskyttelse og kystbenyttelse uden 
finansiering fra grundejere eller eksterne partnere. Gennemførsel af dette kan sikres via et tvær-
kommunalt udbud eller koordineret hver for sig. Kommunerne kan i denne model selvstændigt 
udforme udbudsmaterialet, og kommunerne kan på baggrund af udbuddet vælge ”det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud”, hvor den endelige balance mellem kystbeskyttelse er kystbenyttelse  
afgøres af byrådene.

*Det kan overvejes at oprette et fælleskommunalt selskab efter §60 i den kommunale styrelseslov

2. Grundejerne langs kysten udpeges til at finansiere anlæg og drift alene
I den anden model vælger kommunerne at udpege, hvilke grundejere, der har nytteværdi af en 
samlet og koordineret kombinationsløsning på nordkysten, og disse skal alene finansiere 
kystsikring. Denne udpegning og organiseringen, der skal sikre anlæg og drift følger reglerne i 
kapital 1a i kystbeskyttelsesloven. 

*Man kunne undersøge muligheden for at lave et ”sandlag” på hele nordkysten, mens de enkelte 
kystlag kunne fortsætte indtil kyst-sikringseffekten via sandet var almént accepteret og 
dokumenteret specifikt for nordkysten.

3. Kommuner og grundejerne finansierer anlæg og drift i fælleskab
I denne tredje model vælger kommunerne en betalingsmodel, hvor kommunen påtager sig et 
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økonmisk ansvar for kystens udvikling, og samtidig pålægges grundejere at betale til en fælles 
model. Vælges denne model stiger kompleksiteten i den organisering, som skal sikre anlæg og drift.
Kommunerne vil skulle deltage i samarbejdet med 2 primære roller. For det første vil kommunerne 
skulle deltage som grundejere, der på lige fod med andre grundejere skal bidrage til en 
omkostnings-effektiv kystbeskyttelse via bløde og hårde anlæg. For det andet ville kommunerne 
samtidig skulle arbejde for at sikre de rekreative værdier af de anlæg som der ønskes etableret. 

Dette er en blandingsmodel mellem model 1 og model 2, hvor der skal skabes en balance mellem 
indflydelsen fra kommunerne og de grundejere, som udpeges til at betale. Udpegningen af 
grundejerne følger igen kyst-beskyttelseslovens  kap. 1a. Balancen i organiseringen vil påvirkes af 
de tekniske muligheder for kystsikring og kystudvikling på en given strækning. Nogle steder vil der 
alene skulle sandfodres, og andre steder vil der skulle etableres hårde anlæg, mens det på nogen 
strækninger er den rette kombination, som er den mest omkostningseffektive løsning. 
Tilbudsindhentningen vil i nogle tilfælde skulle tage afsæt i ønsket om at skabe nye rekreative 
værdier langs kysten, mens afsættet i andre tilfælde vil være ønsket om at sikre ejendomme bedre 
eller billigere. Dette vil have betydning for, hvem man man udpeger til at have nytteværdi.

  *mulighederne for at sikre kommunernes interesser og grundejernes interesser afsøges og en 
organisering bygges op omkring medindflydelse til alle, der skal betale i modellen. I modellen 
indbygges en vægtning mellem ønsket om kystsikring og ønsket om kystudvikling. I modellen vil 
man eventuelt kunne vægte forskelligt – alt efter strækning. 

4. Kommuner, grundejere og én eller flere eksterne partnere finansierer anlæg i fælleskab,
- men driften varetages af kommuner og grundejere

Mulighederne for at opnå eksterne medfinansiering til et større fælles kystsikrings og 
kystudviklingsprojekt på nordkysten vurderes at være gunstige, hvis man vælger en 
samarbejdsmodel. Man skal være opmærksomme på, at flere eksterne partnere muligvis vil stille 
krav om at deltage i styregruppe, bestyrelse eller på anden måde ønsker at deltage aktivt i 
beslutningsprocesserne – særligt i anlægsfasen. Det vurderes på nuværende tidspunkt usandsynligt, 
at eksterne partnere ønsker at bidrage til driften af hårde og bløde anlæg på længere sigt, så derfor 
skal organiseringen i denne model sandsynligvis være forskellig i anlægsfasen og driftsfasen. 

*Organiseringen i anlægsfasen kan være anderledes end i driftsfasen

5. Offentligt Privat Partnerskab 
På bygge og anlægsområdet har det længe været en mulighed at etablere Offentlige Private 
Partnerskaber. Denne model gør det muligt, at investere i fx nyt byggeri, som over 25-30 år vil 
kunne betale sig, men som man ikke har midler til at sikre på traditionel vis. Typisk betaler den 
offentlige part for byggeriet over en længere periode, og en række risici fordeles mellem fx 
kommunen, byggekonsortium og fx en bank eller en pensionskasse.

Mulighederne for at oprette et Offentligt Privat Partnerskab, der sikrer gennemførsel af en 
langsigtet, koordineret for kystsikring og kystudvikling på nordkysten kunne undersøges.  Styringen
i et sådanne partnerskab kunne sikres af en finansiel stærk partner. Konstruktionen bygges op på en 
måde, så den finansielle partner har en økonomisk interesse i at anlæg dimensioneres på en måde, 
der samlet set er økonomisk mest fordelagtigt over en længere årrække, hvor også miljøinteresser 
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varetages i et holistisk perspektiv. Denne finansielle partner kunne fx være en pensionskasse. 
Vælges denne model sikres medindflydelsen i den juridiske proces, hvor man former et 
Offentligt/privat selskab, der sikrer en samlet kystbeskyttelse og kystbenyttelse på Sjællands 
nordkyst de kommende mange år. Det vurderes sandsynligt, at kommunerne vil kunne opnå støtte til
at udvikle denne model, da det vil kunne blive en nyskabende model for klimasikring, kystsikring 
og kystudvikling langs de danske kyster. En nytænkende nordkystmodel ville dermed have 
potentialet til at løsne den klemme, som grundejere og kommuner er kommet i, og hvor staten 
foreløbig ikke tager et større økonomisk medansvar for de indre danske farvandes kyststrækninger.

* En relativ lang og juridisk specialiseret proces er nødvendig for at få skabt robuste rammer for et 
Offentligt Privat Partnerskab, der skal udvikle nordkysten. Hvordan skal man fx sikre grundejeres 
medfinansiering og medindflydelse? 

Ovenstående fremhæver sammenhængen mellem politiske valg og mulighederne for at lave en 
fornuftig organisering. I forhold til kystudvikling og kystsikring på nordkysten skal de tre byråd 
først og fremmest vælge, om man vil investere tid og penge i en sammenhængende og koordineret 
kystsikring og kystudvikling i samarbejde med én eller flere parter. Træffes dette valg kan 
mulighederne videreudvikles.  De forskellige mulige betalingsparter er beskrevet i tabel 1.

Tabel 1 
Parter, som kan indgå i betaling Kommentar

Kommunerne – som repræsentant for fælles 
offentlige værdier

Kommunerne kan vælge at bruge skattekroner, 
pga den kommunal-økonomiske betydning eller 
andre samfundsmæssige hensyn

Kommunerne – som grundejere Kommunerne skal som grundejere langs kysten 
betale på lige fod med andre grundejere,  i den 
model som kommunerne vælger. Vælges en 
model, hvor grundejere betaler pr. meter og ikke 
pr. matrikel, vil kommunens andel blive større

Private Grundejere langs kysten Kan udpeges af kommunerne via kyst-
beskyttelsesloven, men hvem har nytteværdi?

Staten – som grundejere Staten skal som grundejere langs kysten betale 
på lige fod med andre grundejere, i den model 
som kommunerne vælger. Vælges en model, 
hvor grundejere betaler pr. meter og ikke pr. 
matrikel, vil statens andel blive større

Ekstern finansiering via Puljer og Fonde

Region Muligheder afsøges med afsæt i, at Gribskov 
Kommune sammen med grundejere har sikret 
minimum 50% af finansieringen

Stat Muligheder afsøges med afsæt i, at Gribskov 
Kommune sammen med grundejere har sikret 
minimum 50% af finansieringen

EU Muligheder afsøges med afsæt i, at Gribskov 
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Kommune sammen med grundejere har sikret 
minimum 50% af finansieringen

Private Fonde Muligheder afsøges med afsæt i, at Gribskov 
Kommune sammen med grundejere har sikret 
minimum 50% af finansieringen

Idéer til yderligere finansieringskilder

Lejere af rekreative arealer Til at sikre den langsigtede drift, hvor der 
løbende tilbageføres sand afsøges nye  
finansieringsmuligheder, hvor høfder og 
lignende kan finansieres via lejere

Såfremt kommunerne vælger, at afsætte en større økonomisk ramme til det videre arbejde vil der 
være mulighed for mere målrettet at arbejde med fundraising, straks efter budgettet for 2015-2018 
er vedtaget.
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